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NIELEN NITRIANSKY, ALE I NÁŠ
Obyvatelia Soblahova si veľmi dobre pamätajú všetkých duchov-

ných pastierov, ktorí v našej obci pôsobili. Každý z nich zane-
chal určitú stopu nielen v obci, ale i v ich rodinách, v ich živo-
te. Tí najstarší si ešte pamätajú na Jána Šimončiča, Michala 
Úradníka, my, skôr narodení spomíname na krásne kázne 
PhDr. Cyrila Guniša. Správca farnosti František Spevár zma-
poval kus našej histórie, fotografickými zábermi ukázal našu 
dedinku nielen s minulou, ale i súčasnou zástavbou rodinných 
domov. Farár Maximilián Nosál tu pôsobil veľmi krátko, ale i 
na neho veriaci spomínajú v dobrom. Peter Buranský pritiahol 

Drahí moji Soblahovčania! 
Každý má svoje osobné dejiny. Súčasťou tých mojich ste aj Vy, veď som medzi Vami prežil niekoľko pekných rokov môjho 

života. Rád na ne spomínam, veď ma v rôznych smeroch obohatili. Ďakujem mnohým za priateľstvo, ľudskú blízkosť, všestrannú 
pomoc, ktorú ste mi prejavovali. Rád som sa zúčastňoval mnohých kultúrno-spoločenských podujatí. Zachovajte si zmysel pre 
kultúrne dedičstvo, ktoré ste zdedili od svojich predkov. No predovšetkým zachovajte si zmysel pre vieru, ona nás robí pevnými aj 
v neľahkých chvíľach. Od sv. Mikuláša, vášho patróna, sa učte dobrote srdca, láskavosti a ochote podeliť sa s tými, ktorým Pán 
Boh nepožehnal toľko, čo nám.

Zo srdca vás všetkých žehnám!                                                                                              Váš         † Peter

našu mládež ku kresťanským hodnotám, k rôznym kultúrnym 
a spoločenským aktivitám. Ako sa menili správcovia farnosti, 
menila sa i politická a spoločenská situácia v našej krajine. Do 
kostola chodilo raz menej, raz viac veriacich. Keď pri výmene 
farárov prišiel v júli 2008 do Soblahova Mons. Peter Beňo, 
ihneď sa nám veľmi pozdával. Svojím úsmevom, dobrosrdeč-
nosťou, láskavým pohľadom si veľmi rýchlo získaval srdcia 
našich veriacich. Za krátku dobu mal zmapovanú celú dedi-
nu. Poznal veľmi dobre svoje ovečky, kde kto býva, akú má 
rodinku, aké majú názory na kresťanské hodnoty. Rodák z 



2 číslo 2 - jún 2021

neďalekej malej dedinky Prusy zapadol medzi nás, ako keby 
tu žil odjakživa. Dobrý apetít, chuť na domáce klobásky, niečo 
z koštovky toho „domáceho“ spravilo z neho nášho „Melenčá-
ra“. Ľudia ho mali veľmi radi, počúvali jeho duchovné vyzna-
nia, jeho kázne, slová o duchovnej obnove. Postupom času 
zistil, že môže v obci pomôcť nielen na poli duchovnom, ale 
i na tom občianskom. Vedel o nedostatku miest v materskej 
škôlke, tak sa rozhodol, že si k svojej duchovnej službe pri-
radí i niečo zo stavbárskeho remesla. Pustil sa do prestavby 
budovy bývalej ľudovej školy na Cirkevnú materskú školu sv. 
Mikuláša. Postupne spoznával stavbárske zákony, chodil, ro-
koval, vybavoval. Svojím záujmom o veci verejné dostával na 
svoju stranu ľudí, ktorí boli ochotní pomôcť mu. Nebolo to pre 
jeho slávu, nadradenosť, bolo to pre prospech našej farnosti 
i celej obce. Postupnými krôčikmi jeho snaha dostávala reálnu 
podobu a Materská škola sv. Mikuláša i Pastoračné centrum 
boli dokončené. V októbri 2011 nitriansky biskup Mons. Viliam 
Judák požehnal stavebné diela nášho farára Petra Beňa i 
niekoľkoročné úsilie farníkov Soblahova. Budovu pastoračné-
ho centra, v priestoroch ktorej si budú naši veriaci pomáhať  
upevňovať budovanie kresťanských rodín, stretávanie sa mlá-
deže, miništrantov, spevokolov a ostatných občanov obce. V 
tento deň bola požehnaná i budova Cirkevnej materskej školy 
sv. Mikuláša.

Jej otvorením sa vyriešil nedostatok miest pre prijatie detí 
do materských škôl v obci. Krásne stavebné diela správcu 
našej farnosti, ktoré zostanú v obci do budúcnosti. Skončili 
sa práce na poli stavebnom, pokračovali práce na poli du-
chovnom. Napĺňal heslo: „Veriaci kresťan sa má zúčastňovať 
nielen na živote farnosti, ale i na živote obce, v ktorej žije”. 
Zúčastňoval sa na obecných aktivitách, spolupracoval s ve-
dením obce, prispieval do našich novín. Preto sme v roku 
2014 ťažko prijímali správu, že opustí našu farnosť a bude 
preložený ako farár do neďalekej Skalky nad Váhom. Hovoril: 
„Som ako vojak, kam ma prevelia, tam musím ísť.“ Na svojom 
novom pôsobisku sa s chuťou a elánom jemu vlastnými pustil 
do posilňovania viery svojich veriacich, povzbudzovania viesť 
Boží ľud po ceste Božieho kráľovstva. Svoje bohaté staveb-
né skúsenosti využil i v tejto farnosti pri budovaní Pútnického 
domu, ktorý v roku 2019 zdarne dokončil.               

Duchovná činnosť, organizovanie pútí na svojom pôsobisku 
napĺňali jeho dni pastoračnej služby. Tak nebolo prekvape-
ním, že sa v roku 2018 stal dekanom Trenčianskeho deka-

nátu. No ešte väčším a milším prekvapením bolo, keď ho pápež 
František 29. januára 2021 vymenoval za pomocného biskupa 
Nitrianskej diecézy. Biskupskú vysviacku prijal vkladaním rúk 
a konsekračnou modlitbou nitrianskeho diecézneho biskupa 
Viliama Judáka v Diecéznej svätyni sv. Andreja-Svorada 
a Beňadika na Skalke pri Trenčíne 24. apríla 2021. Biskup-
ská konsekrácia patrí k cirkevným udalostiam najvyššieho vý-
znamu. Ešte zriedkavejším javom je konsekrácia pomocného 
biskupa. Pri počte 80 biskupov v Nitrianskom biskupstve je 
pomocných biskupov len šesť. Krásnym heslom nového po-
mocného biskupa je: „Spoznali sme Božiu lásku“, ktoré je 
odvodené z Prvého listu apoštola sv. Jána. „A my, čo sme 
uverili, spoznali sme lásku, akú má Boh k nám“.

S radosťou sme privítali v našej farnosti pomocného bisku-
pa J. Ex. Petra Beňa na pastoračnej návšteve 16. mája 2021. 
Pri svätej omši sa prihovoril svojim bývalým farníkom: „Pred 
niekoľkými rokmi som sa k vám prihováral ako váš farár. Ne-
napadlo mi, že sa k vám raz budem prihovárať ako váš biskup. 
Ale aj biskup sám potrebuje povzbudenie. Ja toto povzbudenie 
potrebujem od vás. Nezabúdajte sa modliť za mňa, ja sa mod-
lím za vás a žehnám vás.“ 

Zaželajme novému pomocnému biskupovi pevné zdravie, 
aby vždy nasledoval Ježiša. Aby kráčal ako dobrý pastier hľa-
dajúci zablúdené ovečky. Nech nezabudne na našu farnosť, 
na náš Soblahov. My nezabudneme.

J.H. 
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Milí spoluobčania,
rok 2021 sa nenápadne prehupol do jeho polovice. Máme 

za sebou zimu, počas ktorej sme boli skúšaní druhou vlnou 
pandémie v súvislosti s ochorením Covid-19, ktorá zanechala 
stopu aj v niektorých našich rodinách. O chvíľu sa skončí ne-
zvyčajný školský rok a začnú letné prázdniny. Všetci dúfame, 
že leto bude iné ako tohtoročná zima či jar a oddýchneme si 
od všetkých protipandemických opatrení, ktoré, ako sa zdá, 
sa znížia na minimum, aj keď stále musíme byť opatrní. Pra-
covný život v našej obci však beží ďalej bez ohľadu na aktuálnu 
situáciu. Obmedzenia sú prevažne v spoločenskej a kultúrnej 
oblasti či oblasti školstva a športu. V nasledujúcich riadkoch 
vás preto oboznámim s cieľmi a úlohami, na ktorých sme 
v poslednom štvrťroku pracovali a čo sa v nasledujúcom 
období plánuje.
 
DIANIE V OBCI

Aj keď si myslím, že nie je úlohou samosprávy zabezpe-
čovať zdravotnícke úkony v boji s pandémiou, radi sme pre 
našich občanov vykonávali počas uplynulého obdobia testo-
vanie v miestnom odberovom mieste a následne i očkovanie 
občanov nad 60 rokov. Cieľom bolo urobiť všetko pre to, aby 
sme eliminovali šírenie ochorenia v našej obci a zároveň aby 
občania za danými službami nemuseli cestovať do mesta. Aj 
preto sme spolu so základnou školou zriadili vlastné miestne 
odberové miesto, a tak bolo len na našom rozhodnutí, kedy 
bude prebiehať testovanie. Termíny testovania sme niekoľko-
krát menili z rôznych dôvodov, ale vždy s cieľom zabezpečiť čo 
najväčší komfort pre našich občanov – napr. z dôvodu potreby 
testovania rodičov škôlkarov, žiakov, ale aj z dôvodu konania 
spoločenskej udalosti, na ktorú boli pozvaní viacerí farníci zo 
Soblahova a Mníchovej Lehoty – vysviacky nášho bývalého 
kňaza, ktorý pôsobil v našej farnosti, Mons. Petra Beňa, za po-
mocného nitrianskeho biskupa v Skalke nad Váhom.

Vzhľadom na vývoj situácie a prechod Trenčianskeho kraja do 
miernejších farieb na Covid semafore, testovanie v našej obci je 
momentálne pozastavené. Odberné miesta fungujú v Trenčíne, 
ak by sa niekto potreboval otestovať alebo mal pocit neistoty. 
Verím, že najbližšie týždne a mesiace budú pokojnejšie. 

Pre informovanosť zhrniem čísla za posledné obdobie tes-
tovania. V roku 2021 sme testovali spolu 17 dní. Celkovo bolo 
vykonaných 9 455 testov, z ktorých bolo identifikovaných 21 
pozitívnych občanov na COVID-19. Posledné testovanie pre-
behlo v máji 2021.

Taktiež sme  vďaka  pomoci  pani Glodičovej pre našich  ob-
čanov nad 60 rokov zabezpečili v apríli a v máji 2021 očkovanie 
očkovacou látkou Pfizer/BioNTech. Spolu bolo zaočkovaných 
269 ľudí. Škoda len, že túto kapacitu naši občania nevyužili 
v celom rozsahu, preto, keďže sme nechceli očkovaciu látku 
vracať späť (v tomto období bol jej akútny nedostatok), 
ponúkli sme možnosť zaočkovať sa u nás v Soblahove i ob-
čanom Mníchovej Lehoty, Trenčianskeho Jastrabia, Trenčian-
skych Mitíc a Svinnej. Celkovo tak bolo v Obecnom dome 
zaočkovaných 152 obyvateľov z celkového počtu 269.

Keďže tieto netradičné aktivity sú pre tentoraz v Soblahove 
ukončené, touto cestou sa chcem ešte raz poďakovať všet-
kým, ktorí akokoľvek pomohli pri zabezpečovaní, organizova-

ní a aj za samotný bezproblémový priebeh týchto aktivít. Len 
v tomto roku to bolo 19 sobôt, prípadne nedieľ, ale všetci sme 
sa spolupodieľali na dobrej veci – zvyšovaní bezpečnosti nás 
všetkých.

Keď už spomínam  túto oblasť, osobitne by som chcel po-
ďakovať našim hasičom za pomoc pri zabezpečovaní očko-
vania alebo aj za pomoc pri iných mimoriadnych udalostiach 
alebo spoločenských akciách. Tak ako na samosprávu, tak 
i na dobrovoľných hasičov štát nakladá stále viac a viac po-
vinností. Popri základnej činnosti, ktorou je hasenie požiarov, 
dnes naši hasiči a hasičky zabezpečujú pomoc pri povod-
niach, kalamitách, poskytujú v prvej línii zdravotnícku službu 
(reálne už zachránili aj životy našich spoluobčanov), zasahujú 
ako technická pomoc pri odstraňovaní bodavého hmyzu, 
dezinfekcii priestorov atď.

Začiatkom mája sa prehnala naším katastrom búrka, ktorá 
trvala len cca 20 minút a “padlo” za veľmi krátky čas až 25 mm 
zrážok (pre predstavu na každý m² padlo 25 litrov vody). Vý-
sledok sa veľmi rýchlo prejavil a opäť nám príroda ukázala, 
kde máme ešte v obci slabé miesta. Naši hasiči museli opäť 
zasahovať a pomôcť s odstraňovaním  následkov prívalových 
dažďov.

Opäť dávam do pozornosti informáciu ohľadom zdravotníc-
kej pomoci, ktorú vedia naši hasiči poskytnúť a majú na to aj 
potrebné zariadenie – defibrilátor (AED), ktorý pomáha najmä 
pri zástave srdca a ak sa použije do niekoľkých minút, dokáže 
zachrániť život pacienta. Uvedené vám dávam opäť do pozor-
nosti, aby ste vedeli, že uvedený prístroj v obci máme a naši 
hasiči aj takto pomáhajú zachraňovať životy.

Je to skutočne dobrý pocit, že popri ich hlavnej činnosti, 
keď potrebujeme zložku na zabezpečenie bezproblémového 
zabezpečenia chodu udalosti, máme sa na koho obrá-
tiť. Takúto službu využil pri svojej vysviacke aj nový pomoc-
ný biskup Mons. Peter Beňo v Skalke nad Váhom. Aj takou-
to činnosťou robia dobré meno Soblahovu a patrí im veľké 
poďakovanie za každú činnosť, ktorú vykonávajú vo svojom 
voľnom čase.
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V druhom štvrťroku sme začali aj s prácami na zveľaďovaní 
obce. Opravili a rozšírili  sme existujúci chodník od Mníchovej 
Lehoty po Hostinec u Hrocha. Aj tu, ako pri akejkoľvek realizácii, 
vznikli problémy a aj prípadná nespokojnosť. Existujúci sta-
rý chodník nespĺňal žiadne normy, preto sme ho pri realizácii 
museli v niektorých častiach zdvihnúť o pár centimetrov vyššie 
a zároveň rozšíriť. Pri niektorých domoch vznikol trochu pro-
blém, a to z dôvodu, že niektoré domy sú osadené nižšie ako 
je miestna komunikácia. Preto by som sa chcel aj touto cestou 
ospravedlniť všetkým, ktorých sme dočasne obmedzili a do-
konca im vznikli aj vlastné naviac práce s dobudovaním nové-
ho vstupu alebo úpravou terénu pred domom. Chcel by som 
požiadať aj ostatných, aby nám pomohli s týmito malými úpra-
vami pred svojimi pozemkami. Zároveň, ak bude potrebné, 
aby sme prispeli na náklady s výsadbou na týchto obecných 
pozemkoch, radi vám po predchádzajúcej dohode prispejeme 
na skrášlenie spoločných priestranstiev.

Napriek drobným problémom si myslím, že aj v tejto oblasti 
(opravy chodníkov) by bolo vhodné pokračovať ďalej do obce, 
ale žiaľ, aj v tomto prípade nás brzdí kanalizácia. Nie je rozumné 
investovať do nových chodníkov a následne ich rozbiť vyko-
návaním prípojok k domom v prípade budovania kanalizácie. 
Od Hostinca u Hrocha až po križovatku ku škole je plánované 
dobudovanie kanalizácie v najbližšom období. Následne po 
vybudovaní tohto projektu príde na rad kanalizácia a chodníky 
aj v ďalších častiach obce.

ZÁMERY NA REALIZÁCIU 2021
Ako je spomenuté vyššie, v týchto dňoch očakávame defi-

nitívne rozhodnutie o poskytnutí  dotácie na dobudovanie 
kanalizácie v úseku od Hostinca od Hrocha po školu. Podľa 
vysúťažených podmienok a podmienok Ministerstva životné-
ho prostredia SR by mal byť tento úsek zrealizovaný do kon-
ca novembra 2021! Smutné na tom je, že ministerstvo malo 
rozhodnúť o pridelení dotácie na tento účel do marca 2021, 
avšak do dnešného dňa nám nebolo doručené žiadne rozhod-
nutie z príslušného ministerstva. Nezostáva nám nič iné, len 
opätovne urgovať a čakať na vyjadrenie. Cena diela by podľa 
vysúťažených podmienok mala byť 377.934 €.

V minulosti som vás tiež informoval o zámere vybudovať 
nový chodník od začiatku obce po bytovky v Rybníkoch. Tento 
projekt sa tiež posunul ďalej, nakoľko sa nám konečne po-
darilo podpísať zmluvu so Slovenským pozemkovým fondom, 
teda môžeme začať stavebné konanie. V prípade, ak nebudú 
problémy s dotknutými vlastníkmi pozemkov a Slovenskou 
správou ciest, predpokladám, že do konca roka 2021 by mo-
hol byť chodník zrealizovaný aj v tejto časti obce.

DETSKÉ IHRISKÁ
Taktiež sme postúpili s doriešením vlastníckych vzťahov 

pri bytovkách v Rybníkoch a dúfam, že už nebude nič brá-
niť tomu, aby sme vytvorili vhodné podmienky pre vytvorenie 
bezpečného detského ihriska v tejto oblasti, kde je momentál-
ne najviac malých detí a veľmi tam chýba práve priestor pre 
ich vyžitie, na ktorý developer nemyslel. V letných mesiacoch 
máme tiež zámer premiestniť a dobudovať nové detské ihrisko 
za obecnou bytovkou č. 740 (v blízkosti starého obecného 
úradu), t. j. pôvodné ihrisko sa zruší a presunie sa za uvede-
nú bytovku bližšie k družstvu a zároveň bude doplnené o nové 
hracie prvky pre deti. Uvedomujeme si, že aj v hornej časti 
obce – v bani by sa deti potešili ihrisku, prípadne oddychovej 
zóne. Tu však realizácia zatiaľ nie je možná, pretože pozemky 
na tomto území nie sú vysporiadané. Ak by sa v budúcnosti 
zmenila situácia, obec bude zvažovať vytvorenie oddychovej 
zóny aj v tejto časti obce.

KULTÚRNY ŽIVOT V OBCI
Mnohých zaujíma práve kultúrny život v obci. Aktuálne 

neustále sledujeme opatrenia príslušné pre náš okres. Vzhľa-
dom na náročnosť splnenia všetkých hygienických opatrení 
sme sa v tomto roku rozhodli, že počas leta neuskutoční-
me žiadne z pravidelných akcií organizovaných obcou – t. j. 
oslava Dňa detí a pravdepodobne ani denný tábor Sobík, ani 
tradičné Soblahovské leto.

Dolinka Cup a Soblahovská čarovná harmonika je v réžii 
súkromných osôb, preto k týmto akciám stanovisko nedávam. 
V prípade, ak by sa situácia zlepšila, budeme vás informovať 
o zmene. Aktuálne plánujeme oslavy 40. výročia vzniku ženskej 
speváckej skupiny Dolinečka, ktorá je súčasťou všetkých kultúr-
nych udalostí v obci, za čo jej patrí uznanie a poďakovanie. 
Rovnako je v lete naplánované divadelné predstavenie vonku 
v areáli ihriska v podaní Mestského divadla Trenčín, o ktorom 
sa dočítate na ďalších stránkach alebo na webovej stránke 
obce. Zároveň by sme chceli uskutočniť uvítanie najmenších 
spoluobčanov, prípadne osláviť jubileá našich občanov, nakoľ-
ko posledné oslavy sa konali v roku 2019. Uvedené akcie sa 
budú konať len s ohľadom na aktuálnu situáciu, ale určite by 
sme ich chceli zrealizovať v letných mesiacoch. Všetci veríme, 
že sa situácia bude zlepšovať a čoskoro sa vrátime do „nor-
málnych“ koľají.

Milí spoluobčania,
na záver mi dovoľte popriať vám pekné chvíle strávené 

s rodinou či kamarátmi počas leta. Či už budete doma na zá-
hradke, alebo v horách či na skalách, pri mori alebo pri bazé-
ne, nech je každý deň naplnený radosťou, elánom a hlavne 
zdravím, aby sme mohli každý robiť to, čo nás baví a zároveň, 
aby sme si oddýchli a načerpali sily či už do nového školského 
roka, alebo do nových životných výziev v súkromnom alebo 
pracovnom živote. Vráťte sa domov v plnom zdraví a snáď sa 
čoskoro stretneme aj osobne na niektorej zo spoločenských 
udalostí v Soblahove.

Marian Hudec, starosta



Zber údajov pre všetky etapy prvé-
ho integrovaného a plne elektronické-
ho sčítania obyvateľov, domov a bytov 
2021 bol ukončený.

Sčítanie domov a bytov sa realizovalo do 12. februára 2021.
Sčítanie obyvateľov sa ukončilo 13. júna 2021. 
Aktuálne prebieha spracovanie údajov ŠÚ SR.
Sčítanie prinesie nenahraditeľné informácie o stave spoloč-

nosti, o jej demografických, sociálno-ekonomických a kultúr-
nych štruktúrach, o domácnostiach obyvateľov a ich bývaní. 
Mnohé zo zisťovaných údajov v sčítaní obyvateľov, domov 
a bytov sú jedinečné a nie je možné ich v rovnakom rozsahu 
získať z iných zdrojov.

Obecný úrad v Soblahove ďakuje 2 398 obyvateľom, ktorí 
sa sčítali.

Prvýkrát sa domy a byty sčítavali prostredníctvom obcí.

5číslo 2 - jún 2021

ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

ZBER ÚDAJOV PRE SODB 2021 BOL UKONČENÝ

Z rokovania Obecného zastupi-
teľstva obce Soblahov 28.4.2021.
Zobralo na vedomie čerpanie rozpoč-
tu obce Soblahov k 31.3.2021.
Zobralo na vedomie informáciu sta-
rostu obce o priemernej nominálnej me-
sačnej mzde zamestnanca v národnom 
hospodárstve SR v roku 2020 podľa 
zverejnenia ŠÚ SR vo výške 1 133 €.
A)  Prerokovalo aktuálny stav „JPÚ 
Palmovská“.
B) Súhlasilo s ďalším postupom preše-
triť na prokuratúre procesné náležitosti 
súvisiace s Jednoduchými pozermko-
vými úpravami  „JPÚ Palmovská“.
A) Prerokovalo žiadosť Pavla Jam-
bora o predbežné schválenie zmeny 
územného plánu z dôvodu možnej 
výstavby rekreačnej chaty na parc. č. 
4209/4.
B) Uložilo stavebnej komisii prešetriť 
možnosť zmeny ÚPN obce na záhrad-
kársku oblasť na náklady navrhovateľa.
A) Prerokovalo žiadosť Martina Be-
táka o vyjadrenie k výstavbe garáže a 
terasy pri bytovom dome.
B) Odporučilo žiadosť podať na Sta-
vebný úrad v Soblahove.
A) Prerokovalo Petíciu a žiadosť vlast-
níkov v ZO Chrásť o zabezpečenie 
bezkolízneho dopravného napojenia 

záhradkárskej osady na komunikačný 
systém obce Soblahov.
Zobralo na vedomie informáciu sta-
rostu obce z pracovného stretnutia so 
zástupcami petičného výboru na OcÚ 
v Soblahove dňa 21.4.2021, kde bol 
dohodnutý postup riešenia.

Z rokovania Obecného zastupi-
teľstva obce Soblahov 23.6.2021.
A) Zobralo na vedomie stanovisko 
hlavného kontrolóra obce Soblahov 
k návrhu záverečného účtu obce Sob-
lahov za rok 2020. 
B) Schválilo Záverečný účet obce 
Soblahov za rok 2020 a celoročné hos-
podárenie bez výhrad.
C) Schválilo použitie prebytku rozpoč-
tového hospodárenia na tvorbu rezerv-
ného fondu vo výške 374 404,97 €.
A) Prerokovalo návrh plánu kontrolnej 
činnosti hlavného kontrolóra obce Sob-
lahov na II. polrok 2021.
B) Schválilo plán kontrolnej činnosti 
hlavného kontrolóra obce Soblahov na 
II. polrok 2021.
Prerokovalo a schválilo pripomienky 
obce k strategickému dokumentu Plán 
udržateľnej mobility funkčného územia 
krajského mesta Trenčín z 28.5.2021 
doručené na OkÚ TN, odbor starostli-
vosti o ŽP nasledovne:

- žiadame doplnenie prepojenia komu-
nikácie A.5.6  k záhradkárskej osade 
Chrásť,

- so zámerom prepojenia Kubrica - 
Soblahov A 5.7 výhľadovo Obec 
Soblahov nesúhlasí, 

- k bodu B 4.5 uvádzame – v mape nie 
je aktualizovaný posledný odsúhlase-
ný riešený návrh prepojenia obcí cyk-
lotrasami (za česačky a za Leoni).

Schválilo pokračovanie prác na proti-
povodňových opatreniach v obci v špor-
tovom areáli, na ulici Železničná II a v 
časti obce od križovatky na Mn. Lehotu 
smerom ku korytu potoku.
Prerokovalo a schválilo bezodplatný 
prevod nehnuteľností -  novovytvorenej 
časti C-KN p.č. 5108/4, druh pozemku za-
stavaná plocha o výmere 526 m² vytvore-
nej Geometrickým plánom č.48035637-
086-21, zo dňa 23.6.0021 z pôvodnej 
E-KN parc.č. 5108 o výmere 8 219 m², 
druh pozemku ostatná plocha zapísa-
nej na LV č. 3267, katastrálne územie 
Soblahov v podiele 1/1 vo vlastníctve 
SR - Slovenského pozemkového fondu 
Bratislava, za účelom realizácie stav-
by: Revitalizácia centra obce Soblahov, 
ktorá bude využívaná a slúžiť na verej-
noprospešné účely.
Schválilo Cenový výmer č.1/2021 - 
Stroj na čistenie chodníkov a ciest.

Zuzana Hrnčárová

Sčítanie domov a bytov vykonala obec, tzn. prebehlo bez 
účasti obyvateľov. Sčítanie domov a bytov sa uskutočnilo 
výlučne elektronickou formou, pomocou Elektronického sys-
tému pre sčítanie domov a bytov. Elektronický systém pre 
sčítanie domov a bytov mala obec k dispozícii počas celej 
doby sčítania domov a bytov. Pre účel SODB 2021 sa zis-
ťovali údaje ako napr.: forma vlastníctva bytu, poloha bytu 
v dome, podlahová plocha bytu, počet obytných miestností 
v byte, typ kúrenia, zdroj energie používaný na vykurovanie. 
Plný zoznam zisťovaných premenných je uvedený v Opatrení 
ŠÚ SR o charakteristikách a štruktúre zisťovaných údajov.

 SODB je najrozsiahlejším a najnáročnejším štatistickým 
zisťovaním na Slovensku s viac ako 100-ročnou tradíciou. 
Koná sa každých 10 rokov.

Podrobné informácie týkajúce sa našej obce budú zverejne-
né po ich spracovaní Štatistickým úradom SR.

Zuzana Hrnčárová

TRIEDIM, TRIEDIŠ, TRIEDIME
Tento rok sme v našej obci zaviedli triedený zber biologic-

ky rozložiteľného kuchynského odpadu. S radosťou môžeme 
informovať našich občanov, že jeho zavedenie malo nezvy-
čajný úspech. V našej obci sa nachádza dohromady 6 kon-
tajnerov na BRKO a vyvážajú sa pravidelne každý týždeň. 
Do 18.6.2021 bolo uskutočnených 17 vývozov, pričom sme 
spoločne vytriedili viac ako 4 tony biologicky rozložiteľného 

kuchynského odpadu. Toto množstvo je priam neskutočné 
za taký krátky čas. Veľmi pozitívne hodnotíme aktivitu našich 
spoluobčanov, ktorí využívajú kontajnery na triedený zber 
BRKO a ich kuchynský odpad nekončí v komunálnom odpade. 
Stále viac tým zvyšujeme mieru vytriedeného odpadu, čo je aj 
naším hlavným cieľom. 

Všetkým občanom Soblahova ďakujeme! 
Mgr. Ľubomíra Kopková 



6 číslo 2 - jún 2021

STAVANIE MÁJA 2021
Aj tento rok sa nám “korona” postarala o stavanie mája v ne-

tradičnom štýle – bez ľudí, bez zábavy, iba za pomoci techniky. 
Tóny a spev detí  z Harmonikovej akadémie J. Opatovského 
nám v čase obeda na chvíľku pripomenuli staré dobré časy. Po-
časie prialo a slnko, ktoré svietilo takmer celý deň, akoby nám 
dávalo najavo, že zima je už definitívne minulosťou. Tradičná 
májová veselica, na ktorú sme sa tešili, sa z pochopiteľných 
dôvodov nemohla konať. 

O to viac potešili naši „Cukríkovci”, ktorí veselými piesňami 
potešili okoloidúcich.

Mesiac máj je mesiacom lásky, energie a zrodu nového 
života, tak verme, že začne aj nová éra po “korone”, čas ra-
dosti, veselosti a nádeje.

Veľmi si to prajeme.                                                                                                       DM

PRIPOJENIE STAVBY ALEBO POZEMKU NA VEREJNÚ KANALIZÁCIU JE POVINNÉ
Zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v súčasne platnom znení § 23 obsahuje povinnosť vlastníka stavby alebo 

vlastníka pozemku pripojiť stavbu alebo pozemok, kde vznikajú odpadové vody na verejnú kanalizáciu a splniť technické podmienky 
týkajúce sa najmä miesta a spôsobu pripojenia na verejnú kanalizáciu. Splnenie tejto povinnosti je stanovená do 31. decembra 2021.

Naša obec každoročne žiada o finančný príspevok – dotáciu 
na dobudovanie splaškovej kanalizácie prostredníctvom En-
vironmentálneho fondu SR. V roku 2019 sme podali žiadosť, 
v najvyššej možnej sume 200 tis. €, z ktorej sme získali na 
rok 2020 dotáciu vo výške 60 tis. €. Za uvedené financie sme 
dobudovali časť kanalizácie – Stoku BD na ulici Železničnej. 
Celkové náklady podľa Zmluvy o diele na uvedenú časť boli 
135 567,37 €. Občania v tejto časti ihneď zareagovali a ako 
prebiehali stavebné práce na kanalizácii, začali s potrebnými 
prípravnými prácami na pripojenie svojich nehnuteľností. Nie 
všade v obci je takáto situácia. Splašková kanalizácia je vybu-
dovaná takmer v celej dolnej časti obce a nie všetci spoluob-
čania, ktorí majú možnosť pripojiť sa, sú napojení na verejnú 
kanalizačnú sieť. Žiadosť o poskytnutie podpory formou dotá-
cie na rok 2021 sme podali aj koncom roka 2020 a požadovali 
sme na projekt najvyššiu možnú dotáciu 500 tis. €. Zatiaľ nie 
sú známe výsledky úspešnosti, ale obec viackrát doklado-
vala a dopĺňala predmetnú žiadosť, z čoho usudzujeme, 
že by sme mohli byť pre tento rok úspešní a mohli by sme po-
kračovať s vybudovaním ďalšej časti kanalizácie. Tentokrát, ak 
nám bude pridelené potrebné množstvo financií, budeme rea-
lizovať časť od Hostinca od Hrocha smerom ku škole – Stoka 
B a Stoka J, kde by sa nám podarilo odkanalizovať najväčších 
znečisťovateľov v obci. Vybudovanie kanalizácie od Hostinca 
u Hrocha po plánovaný Dom seniorov je zaradený aj v pláne 
Trenčianskych vodární a kanalizácií, a. s.

Dňom 15. marca 2018 novelizáciou zákona o vodách č. 
364/2004 Z. z. v z. n. p. sa sprísnili podmienky likvidovania 
obsahu žúmp. Zákon jednoznačne zadefinoval, kde sa 

zneškodňujú tieto odpadové vody, akým spôsobom a ako sa 
kontroluje plnenie tejto povinnosti.

Povinnosťou každej fyzickej osoby, ktorá vlastní žumpu 
na odpadové vody, je likvidovať ich spôsobom uvedeným 
v § 36 ods. 4 zákona o vodách,  a to odvozom do čistiarne 
odpadových vôd. Tieto odvozy sú oprávnení vykonávať 
prevádzkovatelia verejnej kanalizácie – TVK, a. s., obec 
a oprávnená osoba podľa osobitného predpisu. Nie je teda 
dovolené, ba je zakázané likvidovať, resp. vypúšťať odpadové 
vody zo žúmp do rigolov, na cesty, na voľné priestranstvá 
zelene obce, do potoka a ani svojvoľným vývozom na okolité 
polia. Touto novelou sa sprísnili aj podmienky dokladovania 
spôsobu likvidovania odpadových vôd tým, že od producentov 
vyžaduje o týchto vývozoch doklad pod hrozbou pokuty od 
obce alebo orgánu štátnej vodnej správy – príslušného 
Okresného úradu životného prostredia. Od 15. septembra 
2020 môže obec a orgán štátnej vodnej správy kontrolovať 
doklady o odvoze odpadových vôd zo žúmp dva roky dozadu, 
čo znamená, že od 15. septembra 2018 sú teda občania 
povinní odkladať si tieto doklady.

Vážení spoluobčania, vybudovanie každej ďalšej stoky 
kanalizácie pre nás znamená zlepšenie kvality bývania všetkých 
občanov a zároveň bude zabezpečovať takáto stavba zákonné, 
hygienické a ekologické odvádzanie splaškových vôd z obce. 
Zlepší sa kvalita vody v Soblahovskom potoku odbúraním 
nelegálne napojených producentov splaškových vôd a zvýši sa 
ochrana jestvujúcich vodných zdrojov v našom katastri.

R.R.
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V SOBLAHOVSKÝCH HORÁCH SA POHYBUJE MEDVEĎ
Dňa 25.4. 2021 zachytila fotopasca priamo v našich horách 

medveďa.
Poľovné združenie tohto medveďa eviduje  na svojom území 

od polovice apríla. Údajne sa v okolitých lesoch pohybujú dva 
medvede. Predpokladá sa, že jeden z nich je päťročný, cca 
180 kg vážiaci medveď, pohybujúci sa v Mníchovej Lehote, od 
časti Karaščinná smerom na Járky, časť Mníchova Lehota. A 
druhý, ten menší, asi trojročný, váži okolo 120 kg sa nachá-

dza a pohybuje v k. ú. Soblahov medzi Lúčkami a Svitavami 
smerom na Peťovku. Naposledy bol videný dňa 4.6.2021.

Medvede sa v okolí Soblahova vyskytovali aj v minulosti, 
nikdy sa tu však neusadili natrvalo a len tadiaľto prechádzali 
pri hľadaní potravy a vtedy, keď boli z teritória vyhnaní star-
šími jedincami. Ich momentálny zvýšený stav môže situáciu 
zmeniť a môže sa stať aj trvalým užívateľom nášho revíru, 
nakoľko podmienky sú tu dobré, hory veľké, obživa posta-
čujúca a nemá tu momentálne ani žiadnu konkurenciu.

Preto upozorňujeme občanov, aby pri pobyte v prírode 
v Soblahove a aj jeho okolí boli obozretní.

R.R.

ZAUJÍMAVOSTI ZO SOBLAHOVA 

Kino v Soblahove 1951 – 1990
O kultúrne dianie v Soblahove bol vždy veľký záujem. Naj-

skôr to bolo divadlo, neskôr kino...
  V roku 1951 z iniciatívy MNV vznikli v budove kultúrneho 

domu priestory kina. Ich prestavba bola realizovaná z vlast-
ných zdrojov i kultúrneho povereníctva, za výdatnej brigádnic-
kej pomoci miestnych občanov, požiarneho zboru, Sokola a Čsl. 
zväzu mládeže. Začala sa v polovici roku 1951. Celkový ná-
klad investície bol 70.000 Kčs. Vedenie obce dalo kinu názov 
Kino Ostrý vrch a v auguste 1952 bol v kine premietaný prvý 
film. Priestory boli prenajaté Čs. štátnym filmom v Bratislave 
na sobotu a nedeľu, v ostatné dni ich využívala obec. Dvanásť 
nedieľ v roku ich využívala obec na divadelné predstavenia, 
spoločenské zábavy a iné obecné podujatia. Od jeho otvore-
nia bol o kino veľký záujem a z dostupných štatistík z r. 1952 
kino navštívilo 3 937 divákov, r. 1955 – 8 441 divákov, r. 1956 
– 10 757 divákov. V roku 1960 bolo premietnutých 156 filmov, 
celkové tržby 29.785 Kčs. Kapacita kinosály bola 170 seda-
diel. Premietalo sa v stredu, sobotu a v nedeľu večer a v ne-
deľu poobede pre deti. Prvými správcami kina boli Ján Petro 
a Štefánia Slobodová, premietačom bol jej manžel Štefan Slo-
boda, uvádzačkami Filoména Ďurišková a Jolana Jamborová.

  V roku 1964 sa stal správcom kina Štefan Opatovský a 
zároveň ako pre-
mietač túto profesiu 
vykonával neuve-
riteľných 26 rokov. 
V jeho práci mu od 
začiatku pomáhala 
manželka Magda-
léna, ktorá robila 
uvádzačku a uprato-
vačku a po odchode 
p. Petra vedúcu kina 
až do jeho zrušenia 
v roku 1990.

 Spýtal som sa p. Magdalény Opatovskej, ako si pamätá 
na tieto roky.

  O kino v obci bol veľký záujem, ako i o samotné priestory 
a ľudovo sme to nazývali kinosála. Okrem kina boli i zábavy 
a po sobotnej zábave sa v nedeľu doobeda poupratovalo a 
poobede a večer sa premietalo. Ak bola svadba, tak večerná 
svadobná zábava bola po odpremietaní filmu, potom sa kino 
upratalo na tanečný parket a ráno som ešte budila družbov, 
ktorí sa tam zabudli. V nedeľu poobede a večer sa už premieta-
lo. Schôdze, maškarné plesy, ba dokonca stolnotenisová liga 
či estrádne vystúpenie, a pamätám, i divadlá a mnoho iných 
spoločenských činností, to všetko sa dialo v miestnej kinosá-
le. Po postavení spoločenského domu na miestnom JRD sa 
veľa spoločenských aktivít presunulo do týchto priestorov 
a hlavnou činnosťou bolo kino.

Ako ste to časovo stíhali?
Áno, bolo to náročné na čas, aby sa všetko pripravilo, museli 

sa zapájať i ostatní členovia rodiny a museli sme sa i zastu-
povať, lebo v živote vznikli rôzne situácie, ale kinosála musela 
fungovať. Preto bolo vidieť napr. v pokladni môjho syna a ako 
uvádzačku dcéru. Upratovali a pripravovali sme kinosálu spo-
ločne podľa potreby.

Ako to bolo s kúrením, údržbou a pod.?
Kúrilo sa v zimnom období vo veľkých kachliach a uhlím. 

Aby bolo ako-tak teplo, tak napr. v nedeľu na detský film o 14. hod. 
muselo sa zakúriť o 10. hod. a, samozrejme, pravidelne prikla-
dať. Do tých kachieľ vošiel jeden plný veľký uhliak. Ešteže sme 
bývali blízko kina a do tej 14. hodiny sa tam muselo niekoľko-
krát ísť. Uhlie sa objednávalo a vedľa kinosály bola miestnosť 
na uhlie a drevo a po dovezení sme to museli pospratávať. 
Kinosálu sme bežne udržiavali, upratovanie, čistenie, oprava 
osvetlenia a iné bežné veci, ako doma. Ak sa pokazil stroj na 
premietanie, tak sa volal opravár. V obci bol takýto opravár, 
volal sa Štefan Fabo, prezývali ich Bóréch a môjho muža naučil v 
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minulosti premietať. Podlaha bola 
drevená a olejovala sa, aby bola 
matná čierna. Muselo sa chodiť 
na poštu po filmy a osvetový ma-
teriál. Filmy sa zo začiatku balili 
do papiera a neskoršie už chodili 
v hliníkových prepravkách a potom 
v plastových. Pamätám si, že som 
zakúpila malú káričku od „Rózky” 
(pozn.: dlhoročný obchod so zmie-
šaným tovarom v obci, ktorý viedla 
p. Rozália Ďuďáková). 

V 70. rokoch obec renovovala 
elektrické zariadenie a upravila 
interiéry kina, ako sa táto reno-
vácia prejavila do činnosti kina?

Kino Ostrý vrch bolo v rámci 
všetkých okresných kín v 16 mm 
formáte filmu na prvých miestach 
v návštevnosti a tržbách a to dá-

valo priestor i na výber filmov mimo ročného plánu. I tieto veci 
napomohli k rozhodnutiu, že sa vylepšil interiér kina a vymenili 
sa bežné stoličky za lavice, vymenilo sa premietacie plátno, 
ale i ozvučenie, premietačka, osvetlenie, gramofónovú hudbu 
nahradil magnetofón a už neviem čo ešte. Kino sa tešilo obľu-
be a priznám, že sa i prekračovala kapacita kina a ľudia se-
dávali na parapetoch okien, schodíkoch na javisko a dokonca 
i celé premietanie postávali v kútoch kina len, aby videli film. 
Mala som samozrejme z toho i strach, lebo sa tým porušovali 
rôzne nariadenia, ale na druhej strane som bola rada, že tá 
naša robota má nejaký zmysel a prináša radosť. Na sviatky 
sa mimoriadne pripravovali filmy, aby dotvárali tú sviatočnú 
atmosféru a vypĺňali voľné chvíle. Napr. na Štedrý deň sa pre-
mietalo tak, aby sa po filme mohlo ísť na polnočnú omšu. Kino 
veľmi navštevovali i ľudia z okolitých obcí, ako Kubrica, Mní-
chova Lehota, ale našli sa i z Trenčína, Tr. Turnej a to len čo 
som ja poznala. Filmy sa premietali pre miestnu škôlku a ZŠ 
napr. na MDD, alebo Mesiac sovietskeho filmu – nižší stupeň 
mal ruskú rozprávku a vyšší vojnový príbeh. Musel sa premie-
tať každý film, teda i taký, o ktorý nebol záujem i keď v kinosá-
le boli dvaja či piati ľudia a dokonca som i budila divákov, napr. 
ktorí sa presunuli z miestneho pohostinstva.

Ako s odstupom času hodnotíte toto obdobie?
Po zatvorení a zrušení kina nám všetkým bolo i trocha 

smutno, lebo sme prežili dlhé a tvorivé roky a kino v obci malo 
výraznú kultúrno-spoločenskú hodnotu a spájalo ľudí všet-
kých vekových kategórií a bolo tam radosti a veselosti, ale 
čas sa nedal zastaviť a prichádzalo niečo nové.

Syn Peter Opatovský mal tiež kino-operátorské skúšky 
a ako člen rodiny pomáhal pri rôznych činnostiach, preto som 
sa ho opýtal, ako sa pamätá na toto obdobie.

  Je veľká škoda, že na túto otázku už nemôže odpovedať 
môj otec, bohužiaľ už nie je medzi nami, ale tiež si veľa pamätám 
a pokúsim sa ho zastúpiť. Otec ma zoznámil s premietacou 
kabínou a naučil ma premietať už ako žiaka na základnej škole. 
Zo začiatku za jeho prítomnosti a neskôr som premietal sám. 
Často to boli detské filmy, ale keď bolo treba, tak i večerné. 
Teraz to už môžem povedať, že to bolo zakázané bez opráv-
nenia premietať, tak do mojej dospelosti som vlastne premie-
tal “načierno” a keď som mal 18 rokov, tak som spravil skúšky. 
Presedel som, ako i môj otec, množstvo hodín v premietacej 
kabíne a videl veľa filmov. Každý film mal svoju kartu, do kto-
rej sa zapisoval technický a zvukový stav kópie. Premietačka 
pozostávala z veľkej uzatvorenej skrine, v ktorej sa vyrába-
lo svetlo pomocou dvoch uhlíkových elektród, niečo, ako 

zváračka a veľkým parabolickým zrkadlom sa svetlo prenášalo 
na plátno. I keď tam bol odsávací komín, vznikalo tam veľké 
teplo a často sme sedávali iba v tričku. Kabína ani nebola 
maľovaná, okolo mňa bolo na stenách nalepených množstvo 
plagátov z filmov. Pomoc pri upratovaní a príprave kinosály 
bola samozrejmosťou spoločne s mojím bratom a sestrou – to 
sa nedá zabudnúť.

Pamätáš si na nejaké filmy, ktoré ostali nezabudnuteľné?
Tých bolo veľa, ale pripomeniem také vlny filmových žánrov, kto-

ré prechádzali kinom a v televízoroch v tej dobe sa tak čas-
to nevysielali. Určite dodnes obľúbené „winnetouky”, prvý sa 
nakrútil myslím že v 60. rokoch, a keď sa dostali do kina, tak 
plnili všetky miesta. Potom prišla romantika v podobe Angeli-
ky a fantastický Fantomas, dopĺňali to mušketieri a humorné 
grotesky v podobe Chaplina či Laurel a Hardy. Nezabudnu-
teľné kreslené „disneyovky” Dumbo, Popoluška alebo Sne-
hulienka a sedem trpaslíkov sa premietali 6-krát a z toho 
v nedeľu 3-krát a vždy bolo vypredané. Vieš si predstaviť, 
aké teplo bolo v premietacej kabíne. Premietali sa kovbojky, 
horory, kriminálky, ale i erotika, kde sa pri odvážnych zábe-
roch „zaostroval” obraz a v kine bol hlasitý piskot. Ruské filmy 
boli samozrejmosťou a mali vyhradený jeden mesiac v roku 
a dodnes ich vidíme, ako rozprávky Mrazík, Sadko, Kráľov-
stvo krivých zrkadiel či nezabudnuteľný Vlk a zajac. Prioritou 
pred hlavným filmom bol premietnutý asi 15-minútový česko-
slovenský filmový týždenník, niečo ako televízne noviny a do 
kina chodili i kontroly z okresnej kultúry.

Bolo spomínané, že na sviatky sa vyberali filmy.
Áno, požičovňa filmov v Bratislave výborne spolupracovala 

s mamou a otcom a často vytelefonovali mimo plánu film 
a potom sme videli v takéto dni napr. Kleopatru, Mackenno-
vo zlato, Sedem statočných, Planétu opíc, Ak sa nahneváme, 
budeme zlí a veľa iných, v tom čase noviniek.

Ako si vnímal zatvorenie a zrušenie kina?
Postupne ostávala kinosála iba kinom a v obci boli vybu-

dované nové priestory, do ktorých sa prirodzene sťahovali 
aktivity občanov, menili sa podmienky v rámci štátu a hlavne 
prichádzala nová audiovizuálna technika a postupne záujem o 
premietané filmy upadal a vytrácal sa tak duch tejto opisovanej 
doby. Čas nezastavíš, ale ostali krásne spomienky. Kto chodil 
v tejto dobe do kina, určite to prežíval, a tento článok nech to 
všetkým pripomenie a zaspomínajú si na jedno krásne obdobie. 

Z ďalšej štatistiky vyberáme, že o mimoriadnej obľube kino-
predstavení svedčia tieto počty: r. 1971 – 168 premietnutých 
filmov a 13 707 divákov, r. 1974 – 217 filmov a 14 226 divákov, 
tržby ročne prekračovali 33.000 – 34.000 Kčs.

Kino Ostrý vrch patrilo medzi najúspešnejšie v Trenčian-
skom okrese, vďaka vyššie uvedeným zanieteným ľuďom.

Ďakujeme a radi si pripomíname. 
DM
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SOBLAHOV

PRIJÍMANIE DETÍ NA PLNENIE POVINNEJ ŠKOLSKEJ DOCHÁDZKY 
PRE ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022

Zápis do 1. ročníka ZŠ s MŠ Soblahov pre školský rok 2021/2022 sa konal v dňoch 14. a 15. apríla 2021. Vzhľadom na pretrvávajúcu 
situáciu spojenú s koronavírusom Covid-19 pri dodržiavaní epidemiologických opatrení sa zápis konal len so zákonným zástup-
com bez prítomnosti žiaka.

Počet zapísaných žiakov k budúcemu školskému roku 2021/2022 bolo 17 a prijatých žiakov na plnenie povinnej školskej 
dochádzky je 16.

vedenie školy

MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETÍ V ZŠ S MŠ SOBLAHOV
Medzinárodný deň detí sa oslavuje každý rok 1. júna. Deň 

detí pripadá každý rok na iný deň v týždni. Či je víkend, alebo 
pracovný deň, vždy sa s deťmi snažíme pripraviť príjemné 
a zábavné dopoludnie. Aj tento školský rok bolo MDD pozna-
čené epidemiologickou situáciou a dodržiavaním hygienic-
kých opatrení, a tak si žiaci  spestrili tento deň príjemnou tried-
nickou hodinou s triednou pani učiteľkou a balíčkom sladkostí, 

ktorý zabezpečilo vedenie školy v spolupráci s radou rodičov.
V popoludňajších hodinách pani vychovávateľky v ŠKD 

v jednotlivých oddeleniach pre deti  zorganizovali zábavné 
podujatia a športové súťaže, kde si mladší žiaci spestrili svoj 
deň. MDD je jedným z najobľúbenejších a oslavuje sa vo viac 
ako 21 krajinách sveta.

vedenie školy

DENNÝ TÁBOR SPORTKEMP
Milé deti, ak máte chuť zabávať sa a trošku si aj zašportovať, v termíne od 5. – 9.7. 2021 sa v Soblahove 
uskutoční športový tábor SportKEMP. Tábor je určený pre deti od 1. – 9. ročníka ZŠ. Bližšie info nájdete na 
web stránke: www.sportkemp.sk. Cena pre dieťa s trvalým pobytom v Soblahove je 65 €. Oficiálna cena 

je 120 €/dieťa, avšak deti s trvalým pobytom v Soblahove majú špeciálnu zľavnenú cenu – 55 €, a to na základe spolupráce 
a podpory obce Soblahov a ZŠ s MŠ Soblahov. Prihlásiť sa môžete priamo na stránke www.sportkemp.sk. Upozorňujeme, že 
vzhľadom na aktuálnu situáciu s koronavírusom môže byť tábor zrušený.
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MATERSKÁ  ŠKOLA

LETNÁ PRÁZDNINOVÁ ČINNOSŤ – ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ ZŠ S MŠ SOBLAHOV
Školský klub detí prvé dni prázdnin 1.7.2021 a 2.7.2021 

(štvrtok, piatok) ponúka rodičom možnosť využiť fungovanie 
ŠKD v oddeleniach v doobedňajšom čase.

Aj tento školský rok si pani vychovávateľky z ŠKD pripravili 
pre deti prvého stupňa  Letnú prázdninovú činnosť.

Letná prázdninová činnosť bude v dvoch turnusoch:
•  6.7. – 9.7.2021 v čase 8.00 – 16.00
•  12.7. – 16.7.2021 v čase 8.00 – 16.00

Pre deti máme pripravené zaujímavé výlety a činnosti, ako 
je napr. návšteva ZOO v Bojniciach, návšteva Beckovského 
hradu a miniatúr hradov v Podolí, návšteva lodenice v Trenčí-
ne a vyhliadková jazda vláčikom Matúša Čáka.

Naším cieľom je zaujímavou a zábavnou formou vyplniť de-
ťom čas počas školských prázdnin a zároveň pomôcť zamest-
naným rodičom.

vychovávateľky ZŠ s MŠ Soblahov

AKO SA MÁME 
V MATERSKEJ ŠKOLE

No predsa ZÁŽITKOVO! Aby si deti 
veľa zapamätali, aby ich vedomosti boli 
trvalejšie a hodnotnejšie, je dôležité, 
aby informácie získavali vhodným spô-
sobom z hľadiska veku dieťaťa i z hľa-
diska obsahu informácie. Pre deti v ma-
terskej škole je najvhodnejšou formou 
získavania informácií hra a zážitok. Aby 
deti nemali pocit učenia sa, memorova-
nia. Aby zážitok, hru, ktorú prežili vní-
mali pozitívne a zúročili ju ako príjemnú 
informáciu užitočnú  a trvalú. Toho sa 
držíme v našej materskej škole.

Preto sme počas týždňa o domácich 
zvieratkách pozvali ku nám na školský 
dvor pána farmára so zvieratkami. Deti 
mali možnosť domáce zvieratá nielen 
vidieť, ale si ich aj chytiť, pohladkať, 
videli, ako sa čistia kopytá koňom, 
skúsili podojiť kozu, videli úľ zvnútra. 
Ujo farmár im porozprával o živote na 
farme, o starostlivosti o zvieratká.

Počas týždňa o hmyze deti s lupami 
na lúke hľadali hmyz, rozprávali sa 

o tom, čo vidia, o spôsobe pohybu, života hmyzu na lúke a pod..
V týždni, kde hlavnou témou boli záchranári, sme s deťmi navštívili hasičskú 

zbrojnicu, kde nás hasiči oboznámili s technikou, akú používajú, požičali deťom 
prilby, opasky, sekeru, hasičské oblečenie. Dovolili deťom pozrieť si kabínu 
hasičského auta, ukázali prístroj na obnovu srdcovej činnosti, ukázali oblek proti 
uhryznutiu hmyzom a pod. Porozprávali o tom, ako záchranári pracujú, aké musia 
mať vlastnosti.

KOMPARO V ŠKOLSKOM ROKU 2020/21
Administrácia testovania KOMPARO pre štvrtákov pre-

behla 27. mája 2021.
27. 5. 2021 – modul ZŠ-T-4 – 4. ročník ZŠ, predmety:
matematika, slovenský jazyk, prírodoveda, vlastiveda a všeo-

becnovzdelávacie predpoklady, výstupné testovanie na konci 
I. stupňa ZŠ. 

KOMPARO je systém periodickej, nezávislej, externej eva luá-
cie škôl.

KOMPARO – latinské sloveso com pare má niekoľko význa-
mov, okrem iného aj „navzájom porovnávať“. Použili sme ho 
v názve projektu, pretože KOMPARO je o rôznych formách 
porovnávania.
•  systém – KOMPARO nie je jednorazovou akciou, ale premysle-

ným kontinuálnym systémom.
•  periodickej – jednou z najdôležitejších predností KOMPARA 

je, že testovania žiakov sa konajú opakovane v pravidel-
ných časových intervaloch, čo umožňuje sledovať zmeny, 
vývoj a trendy.

•  nezávislej – organizátor KOMPARA (spoločnosť EXAM testing) 
nie je v žiadnom vzťahu k zúčastneným školám ani k štát-
nym inštitúciám, ktoré zodpovedajú za kvalitu vzdelávacie-
ho systému. To umožňuje nastavovať školám zrkadlo cel-
kom objektívne a nezaujato.

•  externej – hodnotenie vzdelávacích výsledkov v tomto prí-
pade nerobí škola sama, ale uskutočňuje ho externý subjekt 
(organizátor projektu). Ten nemá žiadny záujem na tom, aby 
výsledky jednotlivých škôl akokoľvek zlepšoval či zhoršoval. 
Je objektívnym, nestranným pozorovateľom.

•  evaluácie – toto cudzie slovo sa do slovenčiny najčastej-
šie prekladá ako „vyhodnotenie, zhodnotenie, posúdenie”. 
A presne o to v KOMPARE ide. Jeho organizátori dodávajú 
školám bohaté súbory dát (štatistiky, tabuľky, grafy…), 
z ktorých môžu vedenie školy a učitelia vyčítať veľa o tom, 
ako sa im darí napĺňať svoje ciele a svoje hlavné poslanie. 
zdroj https://komparo.sk/co-je-komparo/

Naši žiaci si tak mali možnosť preveriť svoje vedomosti 
nadobudnuté počas primárneho vzdelávania v ZŠ, no záro-
veň mali možnosť stretnúť sa s novou záťažovou situáciou 
vo svojom živote počas testovania. Vyskúšali si, ako zvládnuť 
stres, trému. Zmobilizovali seba samého. 

Tréma je niečo, čo výrazne dokáže ovplyvniť náš život 
a naše výkony. Niekto ju prežíva menej, iného dokáže úplne 
paralyzovať. Je dôležité, aby si s ňou žiaci vedeli poradiť.

PaedDr. Ingrid Oravcová
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Počas týždňa, v ktorom bola hlavnou 
témou voda, jej význam, využitie, 
kolobeh v prírode, ochrana vody a pod., 
mali možnosť deti prostredníctvom 
pokusu vidieť, ako sa znečistená voda 
dá vyčistiť.

Týždeň, počas ktorého sa deti 
oboznamovali s deťmi celého sveta, 
bol spestrený aj oslavou Dňa detí. 
Deti si vyskúšali indiánsky deň, kedy 
si vyrobili indiánske čelenky, tancovali 
indiánske tance okolo totemu a stanu, 
vymýšľali si indiánske mená a skúšali 
indiánske pokriky. Vyskúšali si aj deň 
v Číne. Vyrobili čínske čiapky, skúsili 
zber ryže, dievčatá si vyrobili vejáre 
a tancovali čínske tance. Spoločne 
vyrobili čínskeho draka a zatancovali si 
s ním dračí tanec.

Najkrajší deň však bol Deň detí. U nás 
v materskej škole sme ho prežili súťa-
žami. Presnejšie Olympijskými hrami. 
V niekoľkých disciplínach rozdelených 
podľa svetadielov deti ukázali svoju ši-
kovnosť a odvahu. Za odmenu dostali 
medaily a diplomy či sladkú odmenu. 
Ako darček loptu, nech ďalej môžu zdo-
konaľovať svoje športové schopnosti.

Stihli sme ešte navštíviť ZOO (v škôlke prostredníctvom obrázkov a rekvizít), 
fotenie, sadili sme semienka, privítali sme vtáčiky, ktoré sa vrátili zo zimných krajín, 
naučili sme sa celú abecedu, čísla a veľa iného.

A ešte sa tešíme na hasičov, ktorí prídu z Trenčína za nami aj s veľkými autami, na 
uja kúzelníka, pripravujeme sa na rozlúčku s deťmi, ktoré odchádzajú v septembri 
do školy.

Sme veľmi pyšné na naše šikovné usilovné deti. Aj my chceme prispieť k tomu, 
aby rástli v zdraví šťastné a veselé.

Pozdravujú vás pani učiteľky a ich detičky – usilovné včielky.

CIRKEVNÁ MATERSKÁ ŠKOLA
HURÁ, HURÁ JE TU LETO, 
BUDÚ PRÁZDNINY...

S radosťou sme sa vrátili po dlhej dobe do našej cirkevnej 
materskej školy a snažili sa dobehnúť a naučiť všetko, čo sme 
zameškali. Počasie nám dovolilo pozorovať zmeny, ktoré sa 
diali s príchodom jari. Pozorovali sme kvitnúce stromy, krí-
ky, poletujúce včielky, ktoré usilovne pracujú a opeľujú kve-
ty. Sledovali sme peľové tyčinky a v materskej škole sme ich 
pozorovali pod mikroskopom.  Pozorovali sme hmyz na lúke, 
svrčky, bystrušky, motýle, hľadali a spoznávali klíčiace 
rastliny a stromy v lese, počúvali vtáky, pozorovali lastovičky 
pri stavaní hniezd, žubrienky vo vode, klasy na poli, lúčne 
a záhradné kvety, učili sa o liečivých účinkoch bylín, sledovali, 
ako z kvetu na jabloni, hruške, slivke i čerešni pomaly rastú  
plody. V prírode trávime každú voľnú chvíľu, prešli sme i veľa 
kilometrov a zistili sme, že príroda je tá najúžasnejšia Božia 
učebňa pre nás. Na hospodárskom dvore sme pozorovali 
zajace, sliepky, mačiatko, psa i mláďatá niektorých zvierat.

Spoznávali sme našu vlasť, naše krásne Slovensko a prstom 
na mape sme ju precestovali od východu na západ i zo severu 
na juh. Nakoľko ani v tomto školskom roku sa nedostaneme 
na školský výlet, tak sme cestovali týmto spôsobom.

Pri plnení školského vzdelávacieho programu sme ďalej 
spoznávali ďaleké krajiny plné exotických zvierat a zaujímavej 
prírody a mnoho ďalších vecí okolo nás.

Nezabudli sme ani na tradície, ktoré sú už v našej materskej 
škole udomácnené. Chlapci postavili dievčatám krásny máj 
a bolo veru veselo na našom školskom dvore.

Pre naše drahé mamičky a babičky sme pripravili krásny 
darček uvitý z piesní a básní i folklórneho pásma. Keďže sa 
naše maminky nemohli s nami potešiť v materskej škole, 
poslali sme im tento darček v elektronickej podobe.

Deťom sme pripravili k ich sviatku prekvapenia a ony prežili 

radostný deň plný zábavy. Na druhej strane sa však dozvedeli 
i to, že nie všetky deti na svete môžu osláviť svoj sviatok tak 
ako my a prežívajú svoj život tak spokojne. Vedia, že v mnohých 
krajinách bieda, vojny a nepokoje pripravujú deti o radosť, lás-
ku ich najbližších, hry a spokojný život. Aj na tieto deti myslíme 
v našich každodenných modlitbách s deťmi a ďakujeme za 
dary, ktoré my dostávame denne, nášmu Nebeskému Otcovi.

Čaká nás ešte rozlúčka s predškolákmi, ktorí odchádzajú v 
septembri do školy. Prajeme im, aby sa im v škole darilo 
a svojim rodičom robili radosť z úspechov vo veľkej škole.

V týchto dňoch naše šikovné maminy zorganizovali bazár 
ošatenia. Patrí vám za to veľká vďaka. Ďakujeme za vašu 
ochotu a čas strávený pri organizácii  a priebehu bazáru oša-
tenia. Ďakujme i všetkým, ktorí prispeli vecami v tejto akcii. 
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CHARITATÍVNY BAZÁR

Samozrejme, veľká vďaka tým, ktorí navštívili bazár, a tak 
podporili našu CMŠ.

V tomto školskom roku, ktorý ubehol ako voda, sme sa tešili 
z veľkej udalosti, ktorá sa konala 24. apríla v Skalke nad Vá-
hom v Diecéznej svätyni svätého Andreja Svorada a Beňadi-
ka, a to slávnostná konsekrácia nového pomocného biskupa 
Nitrianskej diecézy Mons. Petra Beňa.

Mons. Peter Beňo, náš bývalý pán farár, stál pri zrode a 
založení našej Cirkevnej materskej školy sv. Mikuláša, ktorá 
privítala prvé deti vo svojich priestoroch v septembri v roku 
2011. Patrí mu naša veľká vďaka za jeho dielo. Prajeme mu 
v jeho náročnom a novom povolaní veľa Božieho požehna-

nia,  mocnú ochranu našej Nebeskej matky a jeho patróna 
sv. Petra.

Na konci školského roku sa chceme poďakovať hlavne náš-
mu Nebeskému Otcovi za jeho vedenie a ochranu, našej ro-
dičovskej rodine za vašu dôveru, v ktorej ste nám zverili svoje 
deti, za akúkoľvek pomoc a radu, otcovi Petrovi Valaskému 
za pomoc a spravovanie, pánu starostovi Hudecovi za pomoc 
a vám všetkým, milí Soblahovčania, ktorí ste prispeli svojou 
pomocou, darom či modlitbou i vám, ktorí ste darovali 2 % pre 
našu cirkevnú materskú školu. Srdečná vďaka za akúkoľvek 
pomoc pre deti. Nech vám to náš Pán odplatí.

S úctou kolektív CMŠ sv. Mikuláša

Teší nás, že sa nám už po tretíkrát podarilo zorganizovať 
bazár s oblečením a podporiť tak vďaka vám finančne CMŠ 
v Soblahove. Za tento bazár sme vyzbierali 324 eur. Nápad 
zorganizovať takýto bazár vznikol po ceste okolo kontajnerov 
Humana, z ktorých už tradične ,,kypelo” oblečenie. Triedime, 
recyklujeme. Áno, to je pekné a správne, ale pri pohľade na 
preplnené kontajnery si vždy vravím, či už nie je neskoro 
a či stačí len triediť a recyklovať, alebo je najvyšší čas sa 
zamyslieť nad tým, ako odpad minimalizovať v čo najväčšej 
miere. Sú premyslené teórie ako na to, základom je filozofia 
Zero Waste, alebo sa jednoducho stačí vrátiť do minulosti 
a čerpať čo najviac zo života našich rodičov, starých rodičov. 
To, že si môžeme kúpiť všetko, neznamená, že to aj skutočne 
potrebujeme. Dostali sme do obehu toľko oblečenia, že 
bezdomovci si môžu vyberať a odmietajú obnosené veci, na 
dvore máme dve autá a autobusy chodia poloprázdne, cez 
víkendy a po práci jazdíme kilometre na bicykloch, ale do 
práce sa vozíme pár kilometrov autom, kupujeme nové mobily, 
aj keď staré nám stále fungujú len preto, že majú o jednu-
dve zbytočné funkcie viac, kupujeme nové oblečenie, aj keď 
polovicu vecí, čo máme v šatníku, nenosíme, staviame väčšie 

domy, pretože nemáme kam dávať všetky tie nepotrebné 
veci... Napĺňa toto náš život šťastím? Alebo chceme žiť radšej 
v súlade s prírodou, vrátiť sa k pokore a skromnosti našich 
rodičov a starých rodičov? Pomáhať a prispieť k tomu, aby 
aj naše deti dýchali čistý vzduch a videli kopce namiesto 
skládok? Skúsme si zobrať vrecia, keď ideme do lesa s deťmi 
a vyzbierať odpadky, možno už len tak nehodia nejaký obal 
na zem. Nakupujme s rozvahou, zamýšľajme sa nad osudom 
vecí, ktoré kúpime, kde nakoniec skončia a koľko ďalších 
generácií budú na skládke. Skúsme nakupovať v sekáčoch, 
bazároch, buďme kreatívni a zistíme, že pekné, moderné 
a hlavne originálne oblečenie nenájdeme len v shopping 
centre. Dajme veciam druhú šancu a využívajme veci, pokiaľ 
plnia svoju funkciu. Ja verím, že náš bazár sa stane v Soblahove 
tradíciou a vďaka vám budeme naďalej pravidelne podporovať 
našu škôlku a dáme šancu veciam, ktoré sú stále krásne 
a funkčné, len čakajú na toho pravého majiteľa. Tešíme sa na 
vás opäť na jeseň.

All you need is less.  
Hana Guzoňová

 www.zerowasteslovakia.sk
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ŽIVOT NAŠEJ FARNOSTI

NIKTO NIE JE DOKONALÝ
My, ľudia, sme odlišní a výnimoč-

ní, ale niektoré veci máme spoločné. 
Jednou z nich je, že nik z nás nie je 
dokonalý, má svoje chyby a slabosti. 
Prorok Izaiáš hovorí, keď ho chce Boh 
povolať na úlohu proroka: „Ja som muž 
s nečistými perami..“ A apoštol Peter 
hovorí Ježišovi: „Odíď odo mňa, lebo 
som človek hriešny!“ Božie slovo nás 
ale nechce deprimovať a priniesť do 
nášho života pocit, že sme úbožiaci. 
Práve naopak.

Aj napriek našej slabosti Boh s nami 
ráta – Boh na pripomienky Izaiáša a 
Petra reaguje tak, že aj napriek ich 
ľudským slabostiam im dôveruje – to 
je krásne povzbudenie i pre nás – Boh 
nám napriek všetkému, čo sme v živo-
te vykonali, dôveruje i naďalej. Jasne 
to vidieť v spovedi, že nám dáva zasa 
šancu ukázať mu našu lásku. A tiež to 
dáva najavo i poslaním, ktoré nám zve-
ruje – poslanie rodiča, kňaza, aj keď 
vie, že máme svoje chyby a nedoko-
nalosti.

Je dôležité, aby sme si boli vedomí 
Božej pomoci v našich slabostiach 
– Boh hovorí prorokovi Jeremiášovi: 
„Neboj sa, veď s tebou som Ja!“ Sv. 
Pavol zasa hovorí, že to Božia milosť 
v ňom účinkovala. Čím viac sme slabí, 
tým viac môžeme rátať s Božou milos-
ťou v našom živote, tým viac sa môže 
osláviť v nás Boh. Priznám sa vám, že 
keď som cítil Boží hlas, ktorý ma volal 

ku kňazstvu, bál som sa, či ja, nedo-
konalý človek, zvládnem toto poslanie, 
napríklad postaviť sa pred toľkých ľudí 
a kázať. Jeden starší kňaz mi povedal 
múdru vetu: „Tým, ktorých volá Boh, 
Božia milosť nikdy chýbať nebude!“ To 
ma povzbudilo, aby som Bohu dokázal 
vtedy povedať „áno“ na jeho volanie.

Naše slabosti nám slúžia tiež na to, aby 
sme aj my boli milosrdní so slabosťami 
druhých – pyšný človek, ktorý si myslí, 
že je dokonalý, nevie sa vcítiť do sla-
bostí druhých, nevie byť milosrdný voči 
nim. Ale naše slabosti nás vedú k tomu, 
že vieme prijímať druhých takých, akí 
sú – manžel vie odpustiť manželke 
a opačne, kamarát kamarátovi, sused 
susedovi, brat sestre, sestra bratovi, 
lebo sú si vedomí, že ani oni nie sú bez 
chyby a že i tí druhí okolo nás musia 
byť s nami často trpezliví a milosrdní.

Peter Valaský, farár 

Blíži sa krásne výročie
V živote človeka sú rôzne medzníky, ktoré ovplyvňujú jeho 

život. Detstvo, mladosť, dospelosť, staroba. Čas uchodí, roky 
plynú, života ubúda. Tak je to i v spoločenstve ľudí, ktorých 
spája láska k ľudovej piesni, láska k folklóru. Takou je v na-
šej obci ženská spevácka skupina Dolinečka, ktorá v júli 2021 
oslávi svoje krásne životné jubileum – 40 rokov svojho zalo-
ženia. V minulosti boli v obci rôzne spoločenské organizácie, 
v ktorých hlavne ženičky rozvíjali svoje záľuby a aktivity. Či už 
to bol Červený kríž, alebo Zväz žien. No nikdy to nebola orga-
nizácia, ktorá by inklinovala k spevu alebo k folklóru v našej 
obci. Zmena nastala v roku 1981, keď sa rozhodli ženy pod 
vedením Magdalény Opatovskej a Anežky Mrázikovej vytvoriť 
kultúrny program k výročiu osláv obce. Spev, ľudové kroje 
a tradície bývali v minulosti súčasťou každej dediny. Vtedy im 
ani na rozum neprišlo, že im spev prirastie k srdcu a že mu 
zostanú verné po celých štyridsať rokov. Po dvoch rokoch, 
kedy patrili pod Zväz žien, sa pričlenili k miestnej kultúrnej 
organizácii v obci. Pretože obec sa nachádza v krásnom údolí 
obklopenom prstencom hôr, názov skupiny sa hľadal ľahko: 
„FSk Dolinečka“.

Pôvodné zloženie dvadsiatich žien sa časom menilo. Mnohé 
poodchádzali, iné prišli. Vedúcou skupiny a zároveň režisér-
kou programov bola Anežka Mráziková. Folklórnu skupinu 
viedla do roku 1993. Od tohto roku až doteraz vedie skupinu 
Emília Fabová. Skupina sa rokmi stabilizovala a zdravé jadro 
13 žien zostalo až do dnešných dní. Vo svojich folklórnych 
pásmach ženy spolupracovali s deťmi zo základnej ško-
ly, s mládežníkmi z obce i niektorými rodinnými príslušníkmi. 
Ďalšími spolupracovníkmi bol miestny nadšenec folklóru 
Ondrej Mrázik, dychové hudby Podhoranka a Ostrovŕšanka. 
Zvykoslovné pásma programu Dolinečky sa postupne rozširo-
vali a slávili úspech nielen v obci, ale aj v blízkom okolí.

Spievali na folklórnych festivaloch nielen doma, ale i v za-
hraničí. Nedajú sa vymenovať všetky vystúpenia, programy, 
stovky hodín nácvikov. Vylepšovanie a skrášľovanie krojov, 
bez ktorých by vystúpenia neboli tým pravým soblahovským. 
Úspechy, ocenenia, výhry i prehry sa stali súčasťou ich ume-
leckého života. Osobné, životné i rodinné udalosti ich viac 
zomkli a vydržali po celé desaťročia. 

Vítali vzácne návštevy predstaviteľov štátu, cirkevných 
hodnostárov, venovali sa chrámovému spevu v kostole. Spev 
Dolinečky nechýbal pri vítaní našich malých občanov, jubilan-
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ZO ŽIVOTA JEDNOTY DÔCHODCOV – CHCEME MAŤ ZOPÁR PEKNÝCH AKCIÍ

tov pri ich životných jubileách, čepčeniach pri svadbách, ale 
i pri odprevádzaní spoluobčanov na ich poslednej ceste. Ve-
deli byť vážne, no nebola im cudzia ani humorná stránka ich 
vystúpení. Raz boli hudobníčky, mažoretky, hasičky, inokedy 
futbalistky. 

Za štyridsať rokov ich pôsobenia vo folklórnej oblasti dnes 
už nikto nezráta množstvo hodín nácvikov, vystúpení, súťaží. 
Ukrátiť si čas, v ktorom mohli byť so svojimi rodinami, manželmi, 
deťmi, vnúčatami. No ako sami hovoria, nikdy toho neľuto-
vali. Keby sa ešte raz rozhodovali, či do toho znovu pôjdu, 
ani minútu neváhajú. Preto som veľmi rád, že to známe: „De-
dičstvo otcov, zachovaj nám Pane“, bude pokračovať v sto-
pách nasledovníkov našej Dolinečky. Áno, sú to deti v našom 
Melenčáriku, heligonkári v Akadémii Jožka Opatovského, ale i 
novovzniknutý súbor Melenčár pod vedením Andrejky Bieliko-
vej. Nech vám, nasledovníci žien z Dolinečky,  vydrží  láska  
a elán k folklóru po dlhé roky, tak ako to je u nich.

Čo vám nakoniec zaželať, dievčence z Dolinečky. Vždy ste 
boli naše a nimi aj zostanete, to už nikto nezmení. Štyridsať 
rokov rozdávať radosť z  krásneho spevu, prezentovať krásu 
soblahovského kroja, to je méta, ktorú v obci už asi nikto ne-
prekoná. Do ďalších rokov hlavne pevné zdravíčko, rodinnú 
pohodu, ešte veľa, veľa vystúpení a vďačných divákov.

J.H.  

Po sedem mesačnej  odmlke a zlepšujúcej 
sa situácii  činnosť našej ZO JDS pomaly 
ožíva. Tešíme sa  z priaznivejšej situácie 
a s príchodom leta môžeme niektoré aktivi-
ty tohtoročného plánu vo vonkajšom prostre-
dí postupne uskutočňovať.

V rámci našej činnosti  nezabúdame na  svoju  obec  a každo-
ročné opakované brigády sa pre nás stali už samozrejmosťou. 
Tak to bolo aj v máji pri čistení verejných priestranstiev, zá-
honov a výsadbe kvetov. Turistickú vychádzku na Kubranskú 
kyselku sme si za pekného počasia, v novom zrekonštruova-
nom vonkajšom prostredí, v priateľskej atmosfére a s chutným 
občerstvením všetci užili. Dúfame, že prírodné prostredie a 
počasie nám počas leta bude priať a budeme môcť v našom 
okolí, ale aj mimo neho zrealizovať zopár pekných akcií. Čo-
koľvek budeme v rámci našich aktivít  organizovať, budeme 
robiť radi a dobre tak, aby nám každá z nich priniesla radosť 
a ďalšie nové zážitky.

Do nášho letného programu sme okrem turistiky zaradili:
-  letnú opekačku  spojenú s jánskym ohňom (chýbať  nebude 

spev, harmonika a živá hudba)
-  na začiatok júla autobusový výlet „za poznaním histórie 

nášho kraja“

-  v auguste opäť autobusový celodenný výlet „Putovanie po 
Orave a Kysuciach“

-  počas letných prázdnin „športové popoludnie dvoch gene-
rácií“ 

-  na záver leta, v prípade priaznivej situácie, našu obľúbenú 
„farskú opekačku“.
Naším prianím je uskutočniť riadnu členskú schôdzu a sláv-

nostnú členskú schôdzu  v Mesiaci úcty k starším. Vlani v lete 
vďaka priaznivej situácii sme počas leta mohli  organizovať 
a absolvovať všetky naplánované podujatia, avšak s prícho-
dom jesene sa situácia natoľko zhoršila, že od 1. októbra 2020 
bol vládou SR vyhlásený núdzový stav, ktorý bol opakovane, 
niekoľkokrát predĺžený a skončil až koncom apríla 2021. V prí-
pade priaznivej situácie budeme svojich členov o jesenných 
podujatiach informovať.

Vraj s pribúdajúcim vekom sa u starších ľudí zvyšuje riziko 
osamelosti. Čím sme starší, tým je hodnota priateľstva pre 
nás dôležitejšia, oveľa viac a intenzívnejšie si užívame naše 
spoločné stretnutia. A keď sa k nim pripojí aj pocit družnos-
ti a vzájomného  porozumenia – to sú vlastnosti, ktoré nás 
obohacujú, napĺňajú, pridávajú do našich životov priateľské 
vzťahy a vzájomné povzbudenie.
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Milí naši členovia, výbor ZO JDS vám praje veľa pekných 
letných a povzbudivých zážitkov s našou Jednotou dôchod-
cov!

Za všetkými hodnotami, najmä hodnotami v oblasti zacho-
vania kultúrneho dedičstva treba hľadať ľudský um, srdce, 
obetavosť a nadšenie.

U nás v Soblahove – v tradíciách nášho ľudu, jeho zvy-
kov a obyčajov zanechala obrovskú stopu ženská  spevácka 
skupina – folklórna skupina Dolinečka. Začínala z ničoho, ale 
mala chuť a zanietenosť niečo pekné v Soblahove zachovať 
a to sa jej aj podarilo.

Vznikla v júli 1981 a dnes, v júli 2021, má skutočne krásny 
vek a aj dôvod na oslavu.

40  rokov – na dlhej a plodnej ceste rozdáva radosť, krá-

su našich piesní, ich bohatstvo a pestrosť – v symbole našej 
kultúry – v krásnom soblahovskom  kroji nielen u nás doma, 
ale aj v širokom okolí nášho regiónu a aj mimo neho. Teší 
nás, že 10 členiek FSk sú aktívnymi členkami našej základnej 
organizácie.

Výbor ZO JDS pri tejto príležitosti ĎAKUJE FSk  Dolineč-
ka za úspešnú reprezentáciu  našej organizácie na viacerých 
okresných  súťažiach seniorov v speve ľudových piesní a folklóru 
a za vystúpenia na mnohých našich členských schôdzach a 
kultúrno-spoločenských podujatiach.

Do ďalších rokov prajeme celému kolektívu FSk Dolinečka 
predovšetkým dobré zdravie, veľa úprimných, povzbudivých 
a vďačných divákov!

  Antonia  Adameková

TURISTIKA  V ZAJATÍ 
PANDÉMIE

Nič z toho ťažkého pan-
demického roka a pol, kto-
rý je za nami, sme veru 
predtým nikdy nečakali 
a nevedeli sme si ani len 

predstaviť. Táto koronová doba nás 
poriadne  prefackala z každej strany 
a zanechala na nás následky, ktoré 
bude každý z nás odstraňovať ktovie 
ako dlho. Ešte stále sme sa celkom 
nespamätali a niekde vpredu, v pred-
stihu možno na nás ešte toto nebez-
pečenstvo stále číha a ohrozuje nás, v 
rôznych formách, intenzite, stále je tu 

Turistický klub Ostrý vrch Soblahov
táto koronová zákernosť a nevypočíta-
teľnosť. Snažíme sa nachádzať nejaké 
východiská, čiastočné, menšie či väčšie, 
snažíme sa nejako tomu chaosu okolo 
nás porozumieť, prispôsobiť sa, prežiť, 
a zžiť sa, snažíme sa nejako aspoň 
trošku odstrániť následky tejto pandé-
mie na našom zdraví, psychike, rodi-
nách, zamestnaniach. Ale je to ťažké.

Aj náš turistický klub dostal na frak, 
zatriaslo to celou jeho existenciou. Ne-
mohli sme sa stretávať ani na domácej 
pôde, ani v prírode, báli sme sa jeden 
druhého, báli sme sa, aby sme násled-
ne neohrozili svoje rodiny. Práve preto 
sme sa stiahli do úzadia a venovali sme 
sa celý predchádzajúci ťažký rok len 

individuálnej turistike, kde sme využí-
vali ozdravnú a upokojujúcu silu príro-
dy. Aj tento štvrťrok sme sa pohybovali 
len v našom blízkom okolí, x-krát si čle-
novia nášho klubu vyšli na Ostrý vrch, 
Černachov a Inovec. Niekoľkí turisti v 
jarných mesiacoch vyšli na Veľký Grič 
pri Handlovej. Každoročnú tradičnú 
Soblahovskú 35-ku si v máji členovia 
turistického klubu prešli len symbolicky 
a len individuálne, nakoľko pandemic-
ké pravidlá a stále pretrvávajúci strach 
z možného nebezpečenstva nákazy 
neumožnili jej  predtým zaužívané ko-
lektívne usporiadanie.   

 Ale všetko raz skončí, a snáď už 
skončia aj tieto život ohrozujúce časy a 
my všetci, a tiež hlavne my ako členo-
via nášho turistického klubu vstaneme 
z tohto pomyselného prachu. Je to len 
na nás, či  chytíme druhý dych, či ho 
vôbec chceme chytiť. Zostáva dúfať, 
že áno, že  obnovíme naše súdržné 
vzťahy, priateľstvá, naplánujeme výlety, 
turistické akcie tradičné i nové, naše 
spoločné zážitky tam niekde v prekrás-
nych kopcoch nad Soblahovom či 
v inom čarovnom kúte našej vlasti, tam 
všade nás čaká otvorená náruč prírody 
plná slnka, kvetov, stromov, vône, lás-
ky, náruč uzdravujúca a očistná. 

Slávka
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ŠPORT

ÚSPECHY ŠPORTOVEJ RODINY
V sobotu 19. júna 2021 sa Ivana Horná spolu so svojim 

otcom Ing . Ladislavom Horným zúčastnila Majstrovstiev Slo-
venska v klasickom silovom trojboji. Bola to tento rok jej prvá 
oficiálna súťaž po lockdowne. 

Ivana v novej váhovej kategórii do 69 kg ustanovila nové 
slovenské rekordy. Dosiahla výkon 467,5 kg v trojboji (drep 
160 kg, tlak na lavičke 100 kg, mŕtvy ťah 207,5 kg). Záro-
veň dosiahla najhodnotnejší výkon v prepočte na telesnú 
hmotnosť zo všetkých žien a zaslúžene zvíťazila v absolút-
nom poradí.

Otec Ing. Ladislav Horný súťažil v kategórii masters M3 nad 
60 rokov, kde vo váhovej kategórii do 105 kg dosiahol výkon 
560 kg (drep 205 kg, tlak na lavičke 145 kg, mŕtvy ťah 210 kg), 
čím zlepšil slovenský rekord o 15 kg v trojboji. Tento výkon 
bol testom pred štartom na Majstrovstvách Európy v silovom 
trojboji masters, ktoré sa uskutočnia v júli 2021 v Plzni (ČR).

Blahoželáme k ďalším vynikajúcim úspechom. Ďakujeme 
za skvelú reprezentáciu nielen Slovenska ale aj nášho Sobla-
hova a želáme veľa zdravia.

R.R.
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA
OPUSTILI NÁS:
Peter Božik  vo veku 67 rokov
Ján Šupčík  vo veku 79 rokov
Katarína Horňáková vo veku 69 rokov
Peter Halgoš  vo veku 62 rokov
Margita Jantošovičová  vo veku 93 rokov

NARODILI SA: 
Olívia Kucharovičová
Katarína Kajabová
Timon Halgoš
Nina Scheerová

Počet obyvateľov k 25.6.2021: 2 391

Oľga Holubková  vo veku 76 rokov
Františka Štorová  vo veku 73 rokov
Oľga Izraelová  vo veku 80 rokov
Pavol Červeňan  vo veku 62 rokov
Hana Fabová  vo veku 81 rokov

DOČKÁME SA FUTBALU?
Situácia v športovom živote je v posledných týždňoch optimistickejšia. V momente, keď sa umožnilo športovať 

aspoň v menších skupinách, tak sa naše futbalové kategórie vrátili do tréningového procesu. Okresný futbalový 
zväz mal v pláne po prvotných debatách dohrať rozbehnutý ročník vo všetkých kategóriách. Po zvážení sa 
napokon futbalová sezóna ukončila a súťaže sa anulovali od počiatku, ako to bolo aj v predchádzajúcej sezóne. 
To neplatí pre dorastencov, tí musia odohrať zopár jarných zápasov, pretože patria do vyššej – krajskej súťaže. 
Ako bude vyzerať najbližší futbalový ročník, sa rozhodne v priebehu mesiaca júna, kedy sa jednotlivé kategórie 
opäť prihlasujú do novej sezóny.

OŠK Soblahov

POZÝVAME VÁS
Do našej obce opäť zavíta po viac ako roku 

Mestské divadlo Trenčín. Tentoraz uvedie 
v kultúrno-športovom areáli pri ZŠ počas 
letnej noci predstavenie určené pre divákov 
od 15 rokov. Ide o divadelnú adaptáciu fil-
mu Woodyho Allena z roku 1983 Sex noci 

svätojánskej. Ide o dynamickú, trošku rozmarnú, no pritom 
intelektuálnu komédiu v akčnej dramaturgickej úprave Lu-
káša Kopasa a režiséra Karola Rédliho, odohrávajúcu sa v roku 
1905.

Do vidieckeho sídla manželov Hobbsovcov v stvárnení Pet-
ra Trníka (poznáme aj z uvedenia Moliérovho Lakomca, kde 
stvárnil titulnú postavu) a Zuzany Mišákovej, zavíta jej bratra-

nec Leopold v stvárnení známeho slovenského herca Jána 
Grešša so snúbenicou Ariel v podaní Danice Jurčovej. Ako sa 
neskôr ukáže, Ariel je nenaplnenou láskou domáceho pána. 
Kolotoč vášne a humoru sa rozprúdi aj vďaka doktorovi Max-
wellovi v podaní Jána Slezáka, známeho najmä ako Jánoší-
ka z muzikálu Na skle maľované a jeho divadelnej partnerky 
Dulcy v podaní Diany Minarovičovej. Všetkých šesť postáv 
podľahne čaru svätojánskej noci, po ktorej prichádza rozuzlenie, 
ktoré si nenechajte ujsť!

Vznik inscenácie podporil Fond na podporu umenia. Komé-
diu uvedie Mestské divadlo Trenčín v Soblahove 6. augusta 
2021 o 20:00 h v areáli OŠK, vstupné 7 €. Vstupenky na pred-
stavenie si môžete zakúpiť na obecnom úrade od 1. júla 2021. 

R.R.


